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DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
27 

Bleda i patata 
Mandonguilles amb tomàquet 

Fruita del temps 
 

28 
Sopa de peix 

Estofat de gall dindi a la 
jardinera 

Fruita del temps 
 

1 
Cigrons estofats 

Truita de patata i ceba amb 
amanida 

Iogurt artesà  

2 
Fideuà 

Croquetes de pernil 
 amb amanida 

Fruita del temps 

3 
Arròs amb verdures 

Limanda a l’andalusa 
amb amanida 

Fruita del temps 

6 
Puré de verdures 
Estofat de vedella  

amb bolets 
Fruita del temps 

 

7 
Macarrons bolonyesa 

Lluç a la planxa 
 amb amanida 

Fruita del temps 

8 
Mongetes seques estofades 
Pernilets de pollastre amb 

salsa de pebrot 
Iogurt artesà 

9 
Sopa d’au i fideus 

Rostit de porc amb xips 
Fruita del temps 

10 
Arròs amb sípia 

Truita de carbassó amb 
amanida 

Fruita del temps 

13 
Paella mixta 

Crestes de tonyina amb 
amanida  

Iogurt artesà 

14 
Llenties jardinera 

Truita de pernil dolç amb 
amanida 

Fruita del temps   

15 
Mongeta tendra i patata 

Pollastre a la taronja 
 amb xips 

Fruita del temps  
 

16 
Escudella barrejada 
(cigrons, galets, col) 

Salsitxes amb samfaina 
Fruita del temps   

17 
Espaguetis napolitana 

Bacallà amb salsa 
Fruita del temps  

 

20 
Sopa de brou i pistons 

Estofat de porc amb patates 
Fruita del temps  

 

21  
Arròs amb tomàquet 

Pollastre a l’allada amb 
amanida 

Iogurt artesà 

22 
Cigrons amb espinacs 

Truita de patata i ceba amb 
amanida 

Fruita del temps 

23 
Crema de porro 

Hamburguesa de vedella amb 
ceba amb amanida 
Fruita del temps  

24 
Tallarines al formatge 

Croquetes de lluç i gambes 
amb amanida 

Fruita del temps 

27 
Crema de pastanaga 

Mandonguilles amb verdures 
Fruita del temps 

 

28 
Fideuà 

Lluç a la marinera 
Fruita del temps 

 

29 
Trinxat de col i patata 

Llom rostit amb pastanaga 
Fruita del temps 

30 
Sopa de galets 

Pollastre arrebossat 
amb amanida 

Fruita del temps  

31 
Llenties amb arròs 

Truita de carbassó amb 
amanida 

Iogurt artesà 


